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 עמוס של בני־מישפחתו פרצו # #111111/1 11 1111
הצלם את תקף אריה, עמוס, של גיסו ובהשתוללות. בבכי ברנס

 בחלקו מוסתר (פרצופה עמוס של אחותו אשתו, את לצלס שניסה
 עמוס, של גיסתו ואת הצלם) את התוקפת שלו, היד על־ידי

התמונה. של שמאל בצד מייבבת הנראית שמעון, לאחיו הנשואה

 לבושי — מאנשי־מישטרה רובו־ככולו,
לעיתונ רק כאשר — אזרחית או מדים
 אופשרד, ברנם של ולקרובי־מישפחתו אים

הכניסה.
שת את שעה באותה סיים בראונר עדי

 הפרקליט, בבית שלו התורכי הקפה יית
המ לא השופטים לבית־המישפט. הסמור

 רק פסק־הדין. בקריאת והחלו לו, תינו
צרי היו לא מדוע בראונר הבין אחר־כך

 מפסק- גדול חלק לו. להמתין השופטים כים
של מדוייק־כימעט, ציטוט, היה שלהם הדין

מאת

ינאי יוסי
בנאום־הסיכום שהועלו כפי טענותיו׳שלו,

שלו.
 זקוף־גו, ברנס ישב וחצי שעתיים משך

 אשר השופטים, לעבר מופנה כשמבטו
 פסק- בקריאת עצמם לבין בינם התחלפו

 קיווה בחפותו, בטוח שהיה ברנס, הדין.
 זכאי. ייצא אכן כי זה זמן מרבית משך
 ה־ במוחם הבינו בראונר ועדי רם נחמן

 של ביותר מוקדם בשלב כבר מישפטי,
״אשם״. יהיה: סופו כי פסק־הדין, הקראת

 גם קיוותה עדיין ברנס של מישפחתו
ארו שעות, אותן כל משך ישב האב היא.
 ואחור, קדימה• נע כשגופו כנצח, כות

שלי בין זמנה את חילקה האם כמתפלל.
 ניגוב לבין בנה, לעבר עידוד מבטי חת

 שאותה וצחורה קטנה במיטפחת הדמעות
 ברנם, של אחותו ללא-הרף. בידיה מוללה
 אף מצאה שמנה, אדומת־שיער צעירה

 אחיו שני ואילו גיסתה, עם להצטחק זמן
 ישבו ,19ה* בן ומרדכי 23ה־ בן שמעון

כפסלים. קפואים
 דקות כעשר ועשרים, עשר לשעה סמור

השוט גם הבינו פסק-הדין, השמעת לפני
 ברנס תהיה: התוצאה כי הפשוטים רים

 על כאילו מאסר־עוילם. יקבל והוא רוצח,
 בשני מצטופפים החלו הם סמוי, אות פי

 בני־מישפחתו, וסביב עמום סביב מעגלים
 שעלולים וההתפרעות המהומה לקראת

להתפרץ. היו
 ״מאסר-עו־ המילים הכרזת עם ואומנם,

פריד אברהם אב־בית-הדין של מפיו לס,״
 פרקליטו: לעבר הנדהם ברגם קרא מן,

ז״ אומר הוא ״מה
 מה בהחלט ברור היה למישפחתו אך
ומשתול צועקים החלו הם השופט. אמר
 שלא-מן־העולם־ בזעקה פרצה האם לים.
 דוחפת כשהיא בנה לעבר ומיהרה הזה,
הת האב שהקיפוהו. השוטרים את בכוח
 הליט שבהן והידיים הספסל, על מוטט

 לדימעו־ מחסום לשמש יכלו לא פניו את
ה ומרדכי שמעון בשטף. הזורמות תיו

 התורכי אריה גיסם של בהנהגתו אחים,
גדררידי! ואחר׳ -)26 בעמוד (המשך

הלך(למעלה) רחל ברצח זוושע
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